
Natura e O Boticário se destacam 
Kelly Dores 
 
Referência no meio empresarial e entre as entidades verdes, a Natura é um dos maiores 
exemplos de sucesso de uma empresa brasileira na adoção de políticas de sustentabilidade. 
 
O histórico da marca, fundada em 1969, comprova isso. A fabricante de cosméticos, 
produtos de higiene e perfumaria tem a proposta de utilizar ingredientes naturais em suas 
formulações, desde a sua criação. São várias ações, como a introdução no mercado 
brasileiro de refis, lançamento de produtos ecológicos (linha Natura Ekos), programas de 
redução da emissão de carbono, projetos de sustentabilidade na Amazônia e até 
substituição de óleos minerais por alternativas vegetais.  
 
Entre outras distinções, a Natura foi a primeira empresa brasileira a entrar no ranking 
Global Reporters, que relaciona as 50 empresas que, por meio de seus relatórios anuais, 
melhor informam a opinião pública sobre seu desempenho econômico e socioambiental. 
Empresa de capital aberto desde 2004, as ações da Natura também estão incluídas no 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da Bovespa, que reconhece as companhias 
com o melhor desempenho empresarial, destacando o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável. 
 
Beleza 
 
O Boticário atrela o conceito de sustentabilidade ao propósito da construção de um mundo 
mais belo, alinhado com o seu posicionamento de marca, “Acredite na Beleza”. Uma das 
atitudes de maior destaque da marca no campo da sustentabilidade é a manutenção, desde 
1990, da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. A organização tem como missão 
promover e realizar ações de conservação da natureza e proteção ao patrimônio natural do 
Brasil. Parte da receita líquida da empresa é dedicada à instituição.  
 
A Fundação O Boticário é dona de duas reservas naturais: uma delas fica em Salto Morato, 
no Paraná, com 2.340 hectares. A segunda está no cerrado, em Cavalcante (GO). Através 
de patrocínio a projetos, 36 novas espécies foram descobertas e 158 espécies ameaçadas 
foram contempladas com projetos para a melhoria da sua proteção em vida silvestre. Na 
área de apoio a projetos, a Fundação O Boticário contabiliza mais de 1.170, somando mais 
de U$ 8 milhões doados a diversas instituições.  
 
Para a fabricante de cosméticos, higiene e perfumaria, a essência da sustentabilidade é a 
prática de relações éticas com a sociedade, respeitando o meio ambiente e o bem-estar 
social. “Tudo isso sem deixar de lado a viabilidade e o crescimento econômico do negócio”, 
explica Malu Nunes, diretora da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 
 
Malu cita como exemplo de sucesso de mobilização do público os resultados do Programa 
Bioconsciência, um projeto de reciclagem de embalagens da marca após o consumo. Desde 
o final de 2007 até hoje foram recolhidas 79 mil embalagens, sendo que o projeto ainda 
está na versão piloto nas lojas de Curitiba, Belo Horizonte, Campinas e Recife, e terá 
expansão gradativa a partir deste ano. “Esses resultados comprovam que o consumidor 
entende a importância de atitudes pró-natureza, está disposto a interagir e contribuir com 
projetos que tenham este perfil”, ressalta a executiva. 
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